CSI Urine vlek- en geurverwijderaar
Technische informatie:
Varianten:
• Hond en puppy vlek & geur verwijderaar (150ml & 500ml)
• Kat en kitten vlek & geur verwijderaar (150ml & 500ml)
Geschikt voor:
Honden en katten.
Ingrediënten: slimme technologie die werkt op basis van bacteriën en enzymen om
urinevlekken en -geuren aan te pakken op moleculair niveau.
Werking:
Een vlek door huisdierurine is geen gewone vlek. CSI URINE® werkt op basis van
enzymen en bacteriën (die deze enzymen produceren). De producten werken op
moleculair niveau en breken de urine volledig af, waardoor het niet alleen fris ruikt,
maar de vlek ook doet verwijderen voor de krachtige dierenneus. Dit voorkomt
opnieuw markeren.

EAN-code
Besteleenheid

CSI Urine
hond/puppy
vlek & geur
verwijderaar
150 ml
5060415291214
12

CSI Urine
CSI Urine
hond/puppy
kat/kitten
vlek & geur
vlek & geur
verwijderaar
verwijderaar
500 ml
150 ml
5060415290682 5060415291207
6
12

CSI Urine
kat/kitten
vlek & geur
verwijderaar
500ml
5060415290675
6

Commerciële informatie:

CSI Urine geur- en vlekkenverwijderaar, verwijdert
vlekken en geuren op moleculair niveau.
USP’s:
- Speciale spray die hardnekkige urinegeur en -vlekken verwijdert,
- Bevat enzymen die urine op moleculair niveau aanpakt!
Wat is het en waar werkt het tegen?
CSI Urine geur- en vlekkenverwijderaar bevat enzymen die urine aanpakt op
moleculair niveau. De spray verwijdert (hardnekkige) urinevlekken, zelfs als ze
opgedroogd zijn. Zo kom je van de vervelende (ammoniak) geurtjes af in huis! CSI
Urine is vergelijkbaar met Urine Off.
Voorkomt opnieuw markeren
Met gewoon schoonmaakmiddel krijg je een urinevlek wel weg en zal het fris ruiken,
maar de geur zal niet weg zijn voor de sterke katten- of hondenneus. Met als gevolg
dat jouw huisdier weer terug zal komen naar diezelfde plek om bijvoorbeeld weer te
sproeien. Met het gebruik van CSI Urine draag je bij aan het voorkomen van het
opnieuw markeren.
De voordelen van CSI Urine geur- en vlekkenverwijderaar:
• Heeft een langdurige werking,
• Verwijdert hardnekkige vlekken,
• Draagt bij aan het voorkomen van de bekende ammoniakgeur,
• Draagt bij aan het voorkomen van opnieuw markeren,
• Makkelijk schoon te maken, zonder dat je hoeft te schrobben,
• Is vrij van giftige stoffen.
CSI Urine is geen gewoon schoonmaakmiddel!
Het product werkt op basis van speciaal geformuleerde bacteriën en enzymen om
urine aan te pakken op moleculair niveau. CSI Urine verwijdert urinevlekken en
-geuren. Doordat deze bacteriën en enzymen de urine volledig afbreken ruikt het niet
alleen fris, maar worden de geuren ook verwijderd voor de krachtige neus van jouw
hond of kat. Dit voorkomt dat ze opnieuw gaan markeren.
Breekt ook bloed, braaksel en ontlasting af
De enzymen in CSI Urine breken niet alleen urine af, maar breken ook andere
organische materialen af zoals, bloed, braaksel en ontlasting.
Zo gebruik je de spray:
1. Verwijder eerst de urine en uitwerpselen met papier.
2. Spray de plek in met de CSI Urine geur- en vlekverwijderaar.
3. Doe even niks! Laat de spray zo'n 24 uur intrekken en aan de lucht drogen.
4. Wanneer de vlek helemaal opgedroogd is, borstel dan de resten weg
(schrobben is dus niet nodig)!

CSI Urine heeft een product voor elke situatie:
• Heeft jouw pup een ongelukje gehad in huis? Gebruik CSI Urine geur- en
vlekverwijderaar hond en puppy.
• Blijft jouw hond maar op je nieuwe tapijt markeren, ook al heb je jouw tapijt al
schoongemaakt? Dan is CSI Urine Tapijtreiniger de oplossing. Deze
tapijtreiniger breekt de urine volledig af, dit gaat markeren tegen.
• De kattenbak houd je schoon met een speciale CSI Urine kattenbakreiniger en
kattenbak granules.
• Er is ook een speciale kooireiniger voor het reinigen van hokken & kooien van
konijnen en knaagdieren.

